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ACTA NÚMERO QUATRO  
 

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de mil novecentos e noventa e oito, pelas vinte 
e uma horas, reuniu-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho em Sessão Ordinária, 
para o que tinha sido convocada pelo seu Presidente, nos termos da Lei, a Assembleia 
Municipal deste Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1- Apreciação e Aprovação do Plano Municipal de Emergência de 
Manteigas. 

 
 2 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
 

Aberta a Sessão e depois de conferidas as presenças, verificou-se a ausência dos 
Senhores Presidente da Assembleia e dos Deputados José Gabriel Cleto Lopes da 
Rosa, Fernanda Isento Pereira e António da Graça Soares, do que haviam dado prévio 
conhecimento. 
O Senhor Primeiro Secretário presidiu à Sessão. 
Encontrando-se público na sala, o Senhor Presidente da Mesa, Sebastião Lopes de 
Carvalho perguntou se alguém queria intervir, tendo os Munícipes José André Lucas 
Simão e Umberto Massano Leitão manifestado o interesse de o fazer. 
O Munícipe José André Lucas Simão, começou por manifestar a sua preocupação 
sobre a inclinação da estrada que foi arranjada na Rua de Santa Maria, uma vez que 
tem pouca inclinação e as águas pluviais não foram conduzidas para as grelhas. Em 
frente á sua garagem, há certos sítios em que o alcatrão está a sair e os contentores 
do lixo já estão a deitar cheiro. Ainda sobre a última Assembleia, colocou a questão 
sobre os concursos de pessoal, que não foram publicados no Jornal “Notícias de 
Manteigas” e que não foi respondida. 
O Senhor Presidente da Câmara, interveio para esclarecer o Munícipe que as questões 
apresentadas são questões da Câmara Municipal, não sendo adequado serem 
tratadas na Assembleia, pois devem serem colocadas questões nas Assembleias em 
conformidade com a ordem de trabalhos, mas aos assuntos apresentados o Senhor 
Vereador José Quaresma Pinheiro irá responder. 
O Senhor Vereador José Pinheiro, perguntou ao Munícipe se o alcatrão que está a sair 
não será das lavagens dos carros na rua? Pois deveriam evitar fazer essas lavagens. 
Sobre os contentores, estão a ser lavados e desinfectados por zonas. 
O Munícipe Umberto Massano Leitão, usou da palavra para, em primeiro lugar 
cumprimentar a Assembleia e apresentar algumas sugestões. 
Nos dias de mercado há uma carrinha a vender frangos assados estacionada num 
local, onde passam carros que levantam pó que somados aos próprios fumos dos 
escapes, se torna um perigo para quem adquire os frangos. Outro alerta é o 
estacionamento na Rua Dr. Sobral, mais precisamente a partir da C.G.D. até à Igreja. 
Existe estacionamento nos dois lados e com a Escola C+S ali perto, trouxe mais 
movimento à Rua. Há que reorganizar o transito nessa Rua. 
No Cruzamento de S. Marcos o muro de granito, condiciona a visibilidade. Uma 
solução é substituir o muro por uma gradeamento mais leve e sinalização adequada 
para os camiões. 
Também na 1º ponte antes da Nossa Senhora de Fátima, há uma guarda da ponte que 
está caída, o que é um perigo para que passa. 
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No Centro de Férias da Sicó as obras do muro de suporte estão paradas e há pedras 
que nas bermas condicionam o transito. 
Por último chamou a atenção para o muro localizado no cruzamento com calçada para 
as vinhas (acima da Senhora de Fátima). Está em más condições de estabilidade, 
sendo um perigo para os passantes. 
Feitas as sugestões do Munícipe, o Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, 
alertou para o perigo de derrocada do edifício na Rua Dr. Sobral, mais conhecido por 
casa da Família do Manuel Januário. 
O Senhor Presidente da Mesa, Sebastião Lopes de Carvalho, pôs à votação a acta da 
sessão anterior, a qual foi previamente distribuída, tendo sida aprovada com 11 votos a 
favor e 3 abstenções por ausências na última Assembleia, dos Senhores Deputados, 
Sebastião Lopes de Carvalho, Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos e Luís José dos 
Santos Melo. 
Antes da ordem de trabalhos os Senhores Deputados Luís José dos Santos Melo e 
Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos, pediram a palavra para intervirem. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, efectuou a sua intervenção, para 
felicitar o Senhor Presidente da Assembleia, António Manuel de Lemos Santos, pela 
nomeação como Coordenador do Pro-Estrela, desejando o melhor para o cargo e um 
trabalho que profícuo no desenvolvimento do Pro-Estrela. 
Para o Senhor Presidente da Câmara, vão também os votos de felicidade pela eleição 
como Conselheiro da C.C.R.C. e como Gestor do Sub-programa A do Pro-Centro. 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos, também apresentou as 
felicidades ao Senhor Presidente da Assembleia, pela nomeação como Coordenador 
do Pro-Estrela e lembrou que outras experiências antigas que não trouxeram nada de 
positivo para Manteigas. 
O Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra para agradecer os votos formulados 
e também para apresentar os parabéns e votos de felicidade ao Senhor Presidente da 
Assembleia, pela sua nomeação. É motivo de alegria, como uma terra como 
Manteigas, saírem nomeações deste nível. Lembrou também a exoneração do Senhor 
Eng. António da Cunha Direito, como Director do Parque Natural da Serra da Estrela e 
que até hoje não foi apresentada qualquer justificação do seu afastamento, depois 
uma boa prestação como Director.  
Naturalmente que Manteigas ficará enaltecida, com a nomeação do Senhor Eng. 
Lemos Santos, embora a Sede não ficasse em Manteigas o que foi transmitido ao 
Senhor Secretário de Estado Dr. António José Seguro. 
O Senhor Presidente já apresentou a sua disponibilidade e o apoio necessário, para 
que o Senhor Eng. Lemos Santos possa desempenhar o cargo e trazer para Manteigas 
e para a Serra da Estrela o desenvolvimento que estão apontados no programa. 
Entrou-se de seguida no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos: 
1- Apreciação e Aprovação do Plano Municipal de Emergência de Manteigas. 
Tendo sido previamente distribuído o Plano Municipal de Emergência de Manteigas, o 
Senhor Presidente da Mesa, perguntou se alguém desejava intervir sobre este ponto. 
Solicitaram para intervir os Senhores Deputados Manuel da Silva Carvalhinho, José 
Abrantes Serra, José Quaresma Domingos e Francisco José Botão de Elvas. 
O Senhor Deputado Manuel da Silva Carvalhinho, alertou para alguns erros de 
português que o Plano tem. Já analisou o documento e anotou o que os Serviços de 
Secretaria terão de emendar. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra, explicou à Assembleia, uma vez que 
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acompanhou todo o processo, desde a aprovação em 1993 por parte da Assembleia 
Municipal do Serviço Municipal de Protecção Civil de Manteigas e o documento agora 
apresentado, onde foram consultadas as Entidades Oficiais e Particulares para se 
inventariar os meios que em Manteigas estão sediados e segundo as orientações 
emanadas do Serviço Nacional de Protecção Civil. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, salientou que para este Plano não 
foram consultadas as Juntas de Freguesia. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, começou por dizer que este Plano 
foi elaborado com base em documento tipo, sendo demonstrativo do aumento do 
poder das Autarquias. Solicitou os devidos esclarecimentos sobre alguns pontos e 
manifestou a intenção de não votar o Plano quando entrou nesta Assembleia, mas 
depois de ter sido esclarecido, irá aprovar, mas com uma proposta, de ser nomeada 
uma Comissão para melhorar o Plano e ser apresentado numa próxima sessão mais 
desenvolvido. 
Face à proposta do Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, o Senhor 1º 
Secretário, propôs à Assembleia a aprovação do Plano nesta Assembleia com ou sem 
comissão, tendo sido aprovado a  sua aprovação nesta sessão sem comissão, com 11 
votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções. 
Para terminar este ponto foi posta à votação o Plano tendo sido aprovado com 12 
votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra. 
2 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
Sobre este ponto solicitaram a suas intervenções os Senhores Deputados, Manuel da 
Silva Carvalhinho, José Martins Cleto, José Paulo Ascensão Fraga, Isabel Maria C. P. 
Gusmão de Carvalho, Luís José dos Santos Melo e Francisco José Botão de Elvas. 
O Senhor Deputado Manuel da Silva Carvalhinho, solicitou ao Senhor Presidente da 
Câmara, para saber o que se passa com a E.N. 232, uma vez  a Estrada de Seia à 
Torre já foi duas ou três vezes pavimentada e a E.N.232 ainda nem ser quer se sabe 
quando é o seu início. 
O Senhor Deputado José Martins Cleto, chamou à atenção dos montes de terra que 
estão junto à Ponte do Rio. Sobre o Pego, perguntou para quando é que está prevista 
a sua reposição. E sobre a falta dos Delegados dos Partidos Políticos para indicarem 
pessoas para as Mesas de voto, é uma falta imperdoável, tendo obrigado os 
Presidentes das Juntas a procurarem as pessoas. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, solicitou informação, se foi dada 
resposta sobre a forma abusiva com que foi colocada a imagem do Poço do Inferno 
nas Jornadas de Enfermagem de Seia. Relembrou que o espelho na curva  do campo 
de S. sebastião continua partido. Perguntou como é que estava a situação da 
Comissão de Acompanhamento das Penhas Douradas. Relativamente à obra da 
Entrada da Vila, alertou que os drenos que foram feitos nas floreiras foram de dentro 
para fora e que os remendos no betão estão agora à vista. 
Por último perguntou ao Senhor Presidente se havia alguma informação sobre a 
aquisição dos Viveiros das trutas por parte da Turistrela. 
A Senhora Deputada Isabel Maria C.P. Gusmão de Carvalho, efectuou a sua 
intervenção sobre a não inclusão no Boletim Metereologico da informação do Posto 
das Penhas Douradas. Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que efectuasse as 
diligências no sentido de ser novamente incluído as Penhas Douradas, uma vez que é 
factor importante para o Turismo e para Manteigas.  
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, começou por questionar a razão do 
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não alcatroamento entre a Fonte de Paulo Luís Martins e a Fonte Santa, uma vez que 
foi dito que a JAE assumiu que neste ano iria continuar o alcatroamento, uma vez que 
no ano transacto não foi possível devido às obras da passagem da conduta. Salientou 
que se deveria pressionar a JAE para cumprir a promessa que fez. 
Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara o esclarecimento sobre a pavimentação da 
Estrada da Lapa. Trata-se de uma situação de muita importância e é muito urgente 
avançar-se para a pavimentação desta Estrada. 
Para finalizar a sua intervenção, o Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, 
realçou a falta de transparência da cedência da Trutricultura à Turistrela, sem haver 
concurso público, tendo ficado chocado, como viu numa grande superfície no Fundão, 
o rótulo “Trutas de Manteigas – as nossas trutas “. Deixou ficar o desafio, a toda a 
Assembleia, independente dos quadrantes políticos, de se encontrar uma solução para 
que se não permita a alienação do património que é de Manteigas e só a Manteigas diz 
respeito. 
O Senhor Deputado João Lucas Leitão, na sequência da intervenção do Senhor 
Deputado Luís José dos Santos Melo, propôs que fosse a Câmara a explorar todo o 
complexo das trutas. 
Falou também sobre a grua que se encontra localizada na via junto à Câmara, que 
ainda não foi encontrada uma solução sobre o trânsito nessa via. Sobre a Estrada 
junto às Caldas, está parada há um ano e espera que não se deixe chegar o Inverno 
para ser alcatroada. Sobre as trutas era portanto uma proposta que deixava à 
Assembleia. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, apelou para a Câmara para a 
reposição do pavimento nas obras das redes pluviais e do esgoto por cima da 
Serração dos Catarinos. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, solicitou ao Senhor Presidente da 
Câmara que relativamente á Estrada da Lapa, que já foi abordado o assunto nesta 
Assembleia, fosse prevista uma verba no próximo Orçamento da Câmara, para a 
pavimentação da Estrada da Lapa. 
Salientou ainda dois assuntos de índole geral, um sobre a Expo, em que visitou e nada 
viu sobre a Serra da Estrela, tendo-se perdido uma oportunidade de se divulgar a 
Serra e todos os seus Concelhos. O outro assunto foi que estava a espera que o 
P.S.D. hoje nesta Assembleia fizesse alguma menção às afirmações que têm sido 
feitas a nível Nacional pelo Eng. Belmiro de Azevedo, relativamente aos políticos de 
quem ele não gosta e que efectivamente viu que o P.S.D. não fez nenhuma 
observação sobre o assunto e que anotaria esse silêncio. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, solicitou a palavra para responder à 
afirmação proferida pelo Eng. Botão de Elvas, afirmando que o P.S. D. a nível desta 
Assembleia Municipal, só se preocupava fundamentalmente com as condições de vida 
dos Manteiguenses, deixando estes assuntos para as estruturas municipais, não 
trazendo para as Assembleias questões políticas, ou politicas-partidárias. 
O Senhor Deputado Sebastião Lopes de Carvalho, alertou para o sinal de sentido 
proibido que esta na Rua Bernardo Marcos Leitão, em que muitos automobilistas não 
vêm o sinal. Outro alerta, foi para o estacionamento na antiga Rua do Cinema. 
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões 
apresentadas. 
Sobre a repavimentação da Estrada Torre – Seia, sabe-se que é uma obra da JAE que 
também assumiu repavimentação da Estrada de Gouveia a Manteigas. Sobre a 
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E.N.232 está a Câmara quase diariamente a solicitar informações e a pressionar para 
que esta tenha o seu início. 
A Estrada da Lapa também já tem projecto que foi elaborado pelo GAT da Guarda e 
que a JAE irá assumir. 
Quanto à Truticultura, que se falou, a Câmara Municipal ainda não têm conhecimento 
de nada, mas será legal a sua concessão? 
Quanto ás terras que estão junto à Ponte do Pego o empreiteiro irá retirar as terras. 
No que respeita ao alcatroamento da Estrada desde a Fonte Paulo Luís Martins até 
Manteigas, ela será repavimentada, só como é do conhecimento de todos os Senhores 
Deputados, houve vários rebentamentos da conduta, o que provocou nalguns sítios a 
sua abertura, mas ela será alcatroada. 
Relativamente à colocação da imagem do Poço do Inferno nas Jornadas de 
Enfermagem, já foram apresentas desculpas e só foi colocada a imagem por gosto. 
Sobre a Expo, vai haver um dia para a Serra da Estrela, pois as Câmaras que fazem 
parte da Região de Turismo e o Senhor Coordenador do Pro-Estrela, também 
presente, já se reuniram para esse efeito. 
Quanto às afirmações produzidas pelo Senhor Eng. Belmiro de Azevedo, foi triste na 
afirmação. 
O Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, também usou da palavra para responder 
a algumas questões que foram colocadas. 
Sobre o espelho partido, pois já foram adquiridos vários espelhos e irão ser colocados. 
Ao empreiteiro da obra da Entrada da Vila, foram cancelados os pagamentos, até 
resolver os diversos problemas da obra. 
A grua frente à Câmara Municipal vai ser reposto o pavimento. 
Sobre os esgotos na Serração dos Catarinos, foi aberto concurso para esta obra. 
O Senhor Presidente da Mesa, Sebastião Lopes de Carvalho, antes de dar por 
encerrada a sessão, solicitou à Assembleia que fosse designado alguém para ir a 
Morlàas, em representação da Assembleia, pois foi dirigido um convite pela Câmara de 
Morlàas. 
Após conversações, foram designados os Senhores Deputados, Albino Saraiva 
Cardoso ou o Senhor José Abrantes Serra. 
Como também havia um convite para um dos elementos da Mesa, foi considerado 
conveniente deixar a designação desse elemento para o Senhor Presidente da Mesa. 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Mesa, deu por encerrada a 
sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida, comentada e votada 
será assinada.  
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